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Arbejdstid 
 
Som nævnt i sidste Medlemsnyt er Vestfyns Lærerkreds meget tæt på, at indgå en lokal ar-
bejdstidsaftale med Assens Kommune som supplement til den centrale arbejdstidsaftale 
A20.  
Kredsstyrelsen har netop i enighed anbefalet den foreliggende aftaletekst, og vi forventer, 
at Assens Kommune midt i næste uge gør det samme, så vi sidst på ugen kan underskrive 
en lokalaftale, som vil give lærerne langt større frihed til selv at planlægge arbejdet. 
 
Når aftalen er underskrevet, vil der hurtigst muligt blive orienteret om den. I næste uge 
drøfter kredsen med Assens Kommune hvordan vi helt præcis gennemfører præsentations-
fasen. 
 
 
Ny tildelingsmodel. 
 
Den 24. februar vedtog Assens Byråd en ny tildelingsmodel for folkeskoleområdet i Assens. 
Det har kredsen anbefalet i snart mange år, så det var en glædelig beslutning. Med model-
len følger en øget bevilling på 13,6 mio. kr. Heraf er en del dog finansieret af de statslige 
midler, som folketinget har bevilget til et løft af folkeskolerne i hele landet. (fra 2022 6,2 
mio. kr.) Der er således stadig et stykke vej, før vi kommer op på niveau med de øvrige fyn-
ske kommuners tildeling til folkeskolen.  
 
Modellen skal sikre, at der er økonomi til at drive alle skoler i kommunen, uafhængigt af 
antallet af elever på en årgang.  
 
Samtidig indføres en fast afgivertakst på 189.000 kr. pr. segregeret elev til kommunens eg-
ne specialtilbud (LKT-klasser, Helhedsafdelingen, Brahesholm og specialklasser). Undtaget 
herfra er Pilehaveskolen. 
 
Med vedtagelsen følger også: 
 

• At Uddannelse, Børn og Familie bemyndiges til at beslutte, hvordan udvalgets budget skal prio-
riteres i tilfælde af små klasser med 10 eller færre elever, således at udvalget årligt gives kompeten-
ce til eventuelt at sammenlægge to klasser eller fastholde klassetildelingen. 

• At Uddannelse, Børn og Familie bemyndiges til årligt at beslutte, om eleven nr. 29. i en klasse, 
hvor eleven ikke har bopæl i skoledistriktet, skal udløse en ekstra klasse. 

• At 10. klasse samt specialtilbuddene Pilehaveskolen, Brahesholmprojektet, LKT-klasser, special-
klasser og Helhedsafdelingen står uden for tildelingsmodellen og de 12 mio. kr., som tilføres folke-
skoleområdet. 



• At midler til tolkebistand betales centralt og kobles til puljen, der finansierer skoletildeling til 
nyankomne flersprogede eleve 
 
 
Omorganisering af Dansk som Andetsprog. 
 
Byrådet i Assens vedtog også den 24. februar en omorganisering af Undervisning i Dansk som An-
detsprog.  
Her slås fast, at elever der ankommer fra udlandet har krav på basisundervisning efter bekendtgø-
relsen om undervisning i dansk som andetsprog. Basisundervisning kan ikke udelukkende varetages 
i den almindelige klasseundervisning, men skal ske på særlige hold og omfatter op til to år fra ele-
ven er ankommet. Herefter skal der i fornødent omfang tilbydes supplerende undervisning.  
 
I den vedtagne model står bl.a.:  
 
”Det foreslås, at en justeret indsats skal støtte op om følgende målsætninger:  
• Flersprogede elever skal modtage DSA-basisundervisning i en grad, så de efter maksimalt to 

års basisundervisning har sproglige og faglige forudsætninger for at følge med i almenunder-
visning og få fagligt udbytte deraf.  

• Flersprogede elever skal i højere grad kunne begå sig fagligt såvel som socialt og klare sig i 
det videre uddannelsessystem. Flersprogede elevers gennemførelsesprocent på en ung-
domsuddannelse skal øges. 73,7 pct. af eleverne med udenlandsk baggrund på en årgang var 
i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse.  

• Specialiseret viden om DSA-undervisning og sproglig understøttelse skal genetableres og vi-
dereudvikles, så lærerne oplever, at der er rig mulighed for at få sparring på udvikling af egen 
og fælles praksis overfor flersprogede elever. ” 

 

Der afsættes 1.790.000 kr. årligt til basisundervisning, bla. til frikøb eller ansættelse af 4 
flersprogskonsulenter på halv tid.  
 
Herudover skal skolerne decentralt finansiere den supplerende undervisning. 
 
Kredsen hilser med tilfredshed, at der nu sættes ind for at skabe en ensartet indsats i kom-
munen, der lever op til kravene i bekendtgørelsen. Vi vil følge om den økonomiske tildeling 
er tilstrækkelig til, at virkeligheden svarer til intentionerne i den nye model. 
 
 
Suppleringsvalg til Hovedstyrelsen. 
 
I perioden fra d. 1. – 10. marts holdes der suppleringsvalg til DLF´s hovedstyrelse. 
Alle lærere og børnehaveklasseledere, kan stemme til valget. 
Kredsstyrelsen i Vestfyns Lærerkreds anbefaler, at man stemmer på: 

Pia Jessen – Varde Lærerkreds 
Pia er børnehavsklasseleder, og for nuværende har børnehaveklasselederne ikke en repræ-

sentant i DLF´s hovedstyrelse. Børnehaveklasselederne arbejder ikke efter samme overens-

komst som lærerne. Derfor er det kun rimeligt, at de også har en stemme ind i Danmarks 

Lærerforenings hovedstyrelse. 

 



Kandidaterne er: 

Janne Riise Hansen 
Se suppleanter og stillere for Janne Riise Hansen 

Pia Henriksen 
Se suppleanter og stillere for Pia Henriksen 

Lars Søltoft Buur Holmboe 
Se suppleanter og stillere for Lars Søltoft Buur Holmboe 

Pia Jessen 
Se suppleanter og stillere for Pia Jessen 

Valggruppe og stemmeberettigede 
Den ledige plads vedrører valggruppe I, som omfatter medlemsgrupperne: 

• Fraktion 1 Lærere, konsulenter uden ledelsesfunktioner med flere 

• Fraktion 2 Børnehaveklasseledere 

• Fraktion 3 De ledere, der ikke er medlemmer af skolelederforeningen 
Valgbare og stemmeberettigede er medlemmer omfattet af valggruppe I. 
 
Stemmeberettigede medlemmer råder over én stemme ved valget. 

Afstemningen 
Der åbnes for afstemningen den 1. marts kl. 9.00, og der kan stemmes i perioden 1.-10. marts 
2021. Afstemningen afsluttes i henhold til vedtægternes § 28, stk. 3, den 10. marts kl. 16.00. 
 
Som stemmeberettiget vil man modtage en mail, umiddelbart inden valget går i gang med link 
til stemmesedlen. Mailen sendes til den mailadresse, medlemmerne har registreret i DLF’s 
medlemssystem. 

Medlemmer, der mod forventning ikke modtager mailen - eller oplever andre problemer med 
afstemningen - har mulighed for at afgive deres stemme, via Danmarks Lærerforenings hjem-
meside med NemID. 

Når valget går i gang, vil det ligesom ved tidligere valg være muligt at følge stemmeprocenten både 
på landsplan og lokalt, via valgbarometeret som bliver tilgængelig på DLF.org. 

 
Kredsstyrelsen opfordrer til, at man bruger sin stemmeret. 
 
 
OK 2021 
 

Resultatet ved de netop overståede overenskomstforhandlinger blev væsentlig bedre end 
kredsstyrelsen i Vestfyns Lærerkreds havde forestillet sig. På grund af Corona-krisen havde 
vi indstillet os på, at det nok blev en yderst ”mager” overenskomst, hvor kampen skulle stå 
om at bevare reallønnen. 
 
I stedet er det lykkedes vores nye formand – Gordon Ørskov Madsen – at levere et resultat, 
som ser ud til at give en reallønsforbedring over de næste 3 år. Samtidig hæves børnehave-

http://www.dlf.org/media/14110093/janne_riise_hansen_suppleanter_stillere.pdf
http://www.dlf.org/media/14110117/pia_henriksen_suppleanter_stillere.pdf
http://www.dlf.org/media/14110105/lars_soeltoft_buur_holmboe_suppleanter_stillere.pdf
http://www.dlf.org/media/14110129/pia_jessen_suppleanter_stillere.pdf


klasseledernes grundløn en smule ( ca. 2.800 kr./år) og der er indgået en aftale om, at alle 
lærere stiger 0,55 % i fritvalgstillæg til 1. april næste år. 
 
Kredsstyrelsen vil derfor anbefale, at der stemmes ja til overenskomstresultatet ved den 

kommende urafstemning. 

 
Herunder følger en beskrivelse af resultatet: 
 
1. Generelle lønstigninger  
Forbedring af reallønnen De samlede aftalte generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 
5,02 % excl. forventet udmøntning fra reguleringsordningen.  
• Pr. 1. april 2021 stiger lønnen med 1,0 %  
• Pr. 1. oktober 2021 stiger lønnen med 1,01 %  
• Pr. 1. oktober 2022 stiger lønnen med 1,90 %  
• Pr. 1. april 2023 stiger lønnen med 0,3 %  
• Pr. 1. oktober 2023 stiger lønnen med 0,81 %  
 
Inklusiv forventet udmøntning fra reguleringsordningen stiger de samlede generelle lønninger med 
5,29 %. Prisudviklingen skønnes iflg. DØR i overenskomstperioden at udgøre 3,95 %. De generelle 
lønstigninger inkl. udmøntning fra reguleringsordningen forventes således at indebære en realløns-
udvikling.  

 
2. Videreførelse af reguleringsordningen. 
Reguleringsordningen sikrer en parallel lønudvikling mellem den private og den offentlige sektor. 
 
Desuden 
Styrket seniorpolitisk indsats 
Udvikling af projekt vedr. psykisk arbejdsmiljø 
Fokus på fuldtid, timelønnede, deltid og tidsbegrænsede ansatte. 
Videreførelse af tryghedspuljen 
Uddannelsesløft ”Fra ufaglært til faglært” 
Inddragelse af medarbejderne i grøn omstilling og bæredygtighed 
Regulering af AKUT-bidraget 
Projekt vedr. det digitale arbejdsliv 
Øvrigt: bl.a. udvidelse af lønret under sorgorlov til 26 uger samt til barnets fyldte 18 år. 
 
Der blev herudover afsat 0,5 % til forhandling på LC-området. (Lærernes Centralorganisation). 
Her kan bl.a. nævnes: 
 
Pr. 1.4.2022 forhøjes fritvalgstillægget fra 0,83% til 1,38 %. 
Børnehaveklasselederne hæves pr. 1.1.2022 med årligt 2.000 kr. i 00-niveau.  
 
Aftalen om overenskomst sættes nu til urafstemning blandt medlemmerne. 
 
 
 
24.02.2021  
John Rasmussen, kredsformand og Karsten Jørgensen, sagsbehandler, Vestfyns Lærerkreds. 


